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  كة المواد من وإلى الخالياحر
  

  تنفس وتبادل الغازاتال
   .ق الطاقةو عملية تكسير للمواد العضوية داخل الخاليا إلطال ه:تنفسال

. ي جميع الخاليا الحية إذ أنها تحتاج إلى اإلمداد المستمر بالطاقة للبقاء على قيد الحيـاة        ف  ويحدث التنفس 
  . مفهوم التهوية أو مفهوم تبادل الغازات ويجب أال يختلط علينا مفهوم التنفس مع

بـين الكـائن الحـي       بأنه عملية تبادل األكسجين وثاني أكسيد الكربون      : تبادل الغازات   عرف  يو
المنطقـة أو  وعادة ما تترافق عمليةتبادل الغازات مع عملية التنفس  وتسمى       . لمحيطة به  ا والبيئة

  .ات اسم السطح الغازي أو السطح التنفسي السطح الذي يجري من خالله عملية تبادل الغاز
و الماء على   أصطلح التهوية أو الشهيق والزفير يعبر عن الفعاليات التي تؤدي إلى تجديد الهواء              مو

وتحدث عملية التهوية أو الشهيق والزفير في الكائنات الحيوانيـة الكبيـرة مثـل              . سيالسطح التنف 
ة التهوية بأنها عملية الحفاظ على تـدفق مـستمر          عمليوتعرف  . مفصليات األرجل والفقاريات    

  . للهواء أو الماء على السطح التنفسي 
لكائنات الحية إلى الطاقة     ا وتحتاج.  وإطالق الطاقة    جا أسلفنا سابقا فإن عملية التنفس تهدف إلنتا       مك

  :المنتجة للقيام بالعمليات الحيوية التالية 
ستخدم الطاقة لتصنيع مواد عضوية معقدة من مواد أخرى         حيث ت ) البناء(ليات األيض البنائي    م ع -

  . أبسط منها 
  ) . الحركة (النقباض واالنبساط العضلي للقيام بالشغل الميكانيكي ا - 
   .وليد اإلشارات العصبيةت - 
  .نفيذ عمليات النقل النشط للمواد من والى الخلية ت - 
تنفس الخلوي للحفاظ على درجة حرارة الجـسم        ستخدم الطاقة الحرارية الناتجة عن عمليات ال      ت - 

  .كما في الطيور والثدييات 
شـكل مركـب     لطاقة الناتجة عن عملية التنفس الخلوي تخزن في صورة طاقة كيميائية علـى            او

تحـول إلـى     ي ATPعندما تحتاج الخلية إلى الطاقة فإن مركب         و ATPفات  وسأدينوسين ثالثي الف  
ADP تـنفس   ال -2 التـنفس الهـوائي    -1كالن من أشكال التـنفس      وهناك ش . ع إطالق الطاقة     م

  الالهوائي
  : لتنفس الهوائي ا * 

 ودتنفس وال يحدث إال في وجلعتبر التنفس الهوائي الشكل األكثر شيوعا في عمليات اي  
  :األكسجين ويمكن التعرف على عملية التنفس الهوائي من خالل المعادلة البسيطة التالية 
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C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O+        (2.880KJ)  
    

. ا يظهر من المعادلة فإن جزئ الجلوكوز يتكسر إلى جزئيات أبسط وأصغر حجما كمو        
جودة في الجلوكوز لكي تطلق الطاقة التي مور الروابط الكيميائية السوهذه في الواقع عملية ك

  . تحملها 
  : تنفس الالهوائي لا
 تحتاج عملية التنفس الالهوائي إلى األكسجين لكي تطلـق الطاقـة الموجـودة فـي المركبـات        ال

لتـنفس  االعضوية ولكنها في الوقت نفسه ال تستطيع إنتاج كمية عالية من الطاقة كما فـي عمليـة              
  الفطريات عملية التنفس الالهوائي إلنتاج الطاقة التـي        عض أنواع البكتيريا و    ب وتستخدم. الهوائي  

  .يكون فيها المنتج النهائي هو الكحول عالوة على ثاني أكسيد الكربون والطاقة 
  

C6H12O6→2C2H5OH+2CO2+         (210K)  
 قد تحول إلى كحول وثاني أكسيد ئيفي عملية التنفس الالهوا المعادلة السابقة تظهر بان الجلوكوزو

ينتج عن هذه و )  Fermentation(الكربون وتسمى عملية التحول هذه باسم التخمر الكحولي 
 المقارنة مع عملية التنفس الهوائي التي تنتج حوالي ب ) 210KJ(العملية كمية منخفضة من الطاقة 

)2880KJ(   
بط الكيميائية التي جرى كسرها في عملية       وارجع هذا األمر كما نالحظ من المعادلتين إلى أن الر         يو

  . عملية التنفس الهوائي في يه التنفس الالهوائي اقل بكثير مما هي عل
د يحدث التنفس الالهوائي بصورة استثنائية في الخاليا العضلية لجسم اإلنسان عند القيام بتمارين              قو

الت فتلجـأ إن عمليـة التـنفس        عض األكسجين الوارد إلى ال    ةمكثفة وشاقة مما ينتج عنه عدم كفاي      
ذه العملية حمض الالكتيك الذي يتراكم فـي        الالهوائي لتحصل على كفايتها من الطاقة وينتج عن ه        

  .العضالت مسببا ما يعرف بحالة الشد أو اإلجهاد العضلي 
  :بيقات التنفس الالهوائي تط

يات إلى كحول من    كر الفطريات على تحويل الس    عتغل اإلنسان منذ القدم قدرة بعض أنوا      إس •
عرفت الخميـرة كأفـضل     حالل عملية التنفس الالهوائي إلنتاج المشروبات الكحولية وقد         

  .أنواع الفطريات للقيام بهذه المهمة 
 ستغل عملية تخمير سكر القصب في البرازيل إلنتاج الكحول كوقود للسيارات  ت •

  اقةط

  اقةط
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جين ينطلق ، ينطلـق     لع فعند إضافتها إلى ا     الخبز ناعةصي  ف )  Yeast( تستخدم الخميرة  •
تحرر الكحول وما تبقى مـن غـاز        ثاني أكسيد الكربون مسبباً انتفاخ العجين وعند الخبز ي        

 .ثاني األكسيد الكربون بفعل الحرارة معطياً الخبز شكله اإلسفنجي

•   
  

PDF created with pdfFactory trial version www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com
http://www.softwarelabs.com

